Beredskapsplan
Norges vektløfterforbunds (NVF) beredskapsplan beskriver hvordan vi skal opptre hvis noen avgir positiv dopingprøve. NVF mener dette er en
styrke både for rettssikkerheten, ivaretakelse av utøveren som menneske, og som rettesnor for alle som kommer i befatning med en slik sak. En
god plan vil kunne være med å skape mer trygghet og bedre saksbehandling både på forbundsplan og på klubbplan.
Antidoping Norge (ADNO) har gode nettsider med mye informasjon om antidopingarbeid, dopingliste, og saksgangen i en dopingsak. Vi
anbefaler å gå til www.antidoping.no for å lese mer om dette.

Beredskapsplan
Hvordan håndtere et potensielt brudd på dopingbestemmelsene
Utløsende faktorer kan være:
• IWF/EWF kontakter NVF
• Antidoping Norge kontakter NVF
• Utøver kontakter NVF
• En fra utøverens støtteapparat tar kontakt på vegne av og med samtykke fra utøveren
Generalsekretæren, som daglig leder, er den i forbundet som varsles først. Dersom en annen enn generalsekretær blir kontaktet, skal
generalsekretær varsles umiddelbart. Det er generalsekretærens ansvar å innhente de nødvendige opplysninger, slik at saken blir håndtert i
henhold til denne planen.
Det påligger generalsekretæren å behandle saken konfidensielt slik at ikke eventuelle rykter begynner å gå. Ved positiv prøve i Norge vil ADNO
varsle de som skal varsles iht gitt prosedyre, slik at varsling av berørte parter foregår i riktig rekkefølge. Etter å ha innhentet objektiv og
tilstrekkelig informasjon kontakter generalsekretæren:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

NVFs president
NVFs kontaktperson i ADNO dersom informasjonen ikke kommer fra ADNO
Arbeidsutvalget i NVF
NVFs antidopingutvalg
Utøveren, etter at denne er varslet av ADNO (ev. foresatte)
Leder i klubben, i forståelse med utøver.

NB!! All ekstern kommunikasjon ut over dette skal gjøres av NVFs president.

Beredskapsplan
Norges Vektløfterforbund vil i alle tilfeller ha utøveren i fokus. Ta avstand fra handling, men støtte opp og ivareta personen. Utøveren har
rettigheter som må tas hensyn til i en slik prosess, og det er hele veien viktig å forholde seg til faktiske forhold. Under samtaler med utøver (ev
foresatte) vil NVF, i samarbeid med utøver, vurdere videre prosedyre. Utøver må gis mulighet til å forklare seg og erkjenne bruk. I noen tilfeller
kan det anbefales en frivillig suspensjon av utøver frem til mer fakta foreligger.

Hvordan opptre i forbindelse med tips og rykter
Antidoping Norge har opprettet en varslingskanal, hvor man anonymt kan sende inn tips i forbindelse med mistanke om dopingbruk. Antidoping
Norge har gode rutiner med tanke på konfidensialitet og håndterer personopplysninger på en trygg måte. Det er viktig at våre medlemmer er
kjent med denne funksjonen. Varslingskanalen finner dere her.

